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Θρησκευτικός Δεσμός
Πληθυσμός  

(‘000)
Πληθυσμός  

(%)

Χριστιανισμός 12 201,6 52,1

Ά
λλ

ες
 Θ

ρη
σκ

εί
ες

Ισλάμ 604,2 2,6

Βουδισμός 563,7 2,4

Ινδουισμός 440,3 1,9

Σιχισμός 125,9 0,5

Ιουδαϊσμός 91,0 0,4

Άλλη 186,7 0,8

Σύνολο 1 920,8 8,2

Άθρησκοι α 7 040,7 30,1

Αυστραλία β 23 401,9 100,0

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αβορίγινες και Κάτοικοι Νήσων των Στενών Torres

2,8% του
αυστραλιανού πληθυσμού

Ο πληθυσμός των Αβοριγίνων και Κατοίκων Νήσων των 
Στενών Torres έχει αυξηθεί από το 2011 από 2,5% στο 2,8% 
του αυστραλιανού πληθυσμού. Περισσότερες πληροφορίες 
διατίθενται στο φυλλάδιο Περίληψης Δεδομένων Πληθυσμού 
Αβοριγίνων και Κατοίκων Νήσων των Στενών Torres.

Θρήσκευμα
Τo 2016, ο Χριστιανισμός ήταν η κύρια θρησκεία που 
αναφέρθηκε στην Αυστραλία (52%).

α   Η αθρησκία συμπεριλαμβάνει τους μη εκκλησιαζόμενους και άλλες 
πνευματικές πίστεις. 

β   Καθώς το θρήσκευμα ήταν προαιρετική ερώτηση, το σύνολο για         
την Αυστραλία δεν εξισώνεται με το σύνολο των κατηγοριών πάνω 
από αυτήν. 

Αν και ο ισλαμικός πληθυσμός συγκροτούσε μόνο το 2,6% του 
συνολικού πληθυσμού, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία 
που αναφέρθηκε στο Census 2016 μετά από τον Χριστιανισμό. 
Το Ισλάμ ακολουθούσε στενά ο Βουδισμός (2,4%).

Ο αριθμός των «Άθρησκων» αυξήθηκε σε σχεδόν το ένα 
τρίτο του αυστραλιανού πληθυσμού μεταξύ του 2011 και 
του 2016 (από 22% στο 30%)

Πηγή: Όλες οι οπτικές απεικονίσεις βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Census 2016. Για τους ορισμούς των όρων που χρησιμοποιούνται 
παραπάνω, δείτε το Census Dictionary (Λεξικό Απογραφής). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσιοποίηση δεδομένων και προϊόντων 
του Census 2016, επισκεφθείτε το www.abs.gov.au/census

Οι γενιές των Αυστραλών
Το 2016, σχεδόν το ήμισυ (49%) των Αυστραλών είχαν είτε 
γεννηθεί στο εξωτερικό (πρώτη γενιά Αυστραλών) είτε 
ένας ή και οι δύο γονείς είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό 
(δεύτερη γενιά Αυστραλών).

Δεύτερη 
γενιά

Πού κατοικούν οι μετανάστες
Για τον γεννημένo στο εξωτερικό πληθυσμό της Αυστραλίας, 
η Νέα Νότια Ουαλία εξακολουθούσε να είναι η πιο δημοφιλής 
πολιτεία ή επικράτεια κατοίκησης το 2016 (2.072.454 άτομα ή 
το 34% του γεννημένου στο εξωτερικό πληθυσμού).

To 2016, το 83% του γεννημένου στο εξωτερικό πληθυσμού 
κατοικούσε σε πρωτεύουσα σε σύγκριση με το 61% των 
ατόμων που γεννήθηκαν στην Αυστραλία. Το Σύδνεϋ είχε 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό που γεννήθηκε στο εξωτερικό.

Πρώτη 
γενιά

Τρίτη γενιά 
και μετά

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΤΑΣΜΑΝΙΑ

105 161
1,7%

61 240
1,0%

1 015 875
16,5%

ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ

ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ 
ΟΥΑΛΙΑ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΝΟΤΙΑ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ


